De Canadese tank moest omrijden naar de Hof, hij paste niet door de Kamperbinnenpoort. Foto: Archief Eemland
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Buurtbewoners aan het woord: KIPPENHOKKEN IN DE PLUS
Tekst en foto: Ans van Dijk

Leontien Kraaijeveld (32),
duurzaamheidswetenschapper
aan de Universiteit van Utrecht,
en Jan Meerman (30), psychiater
in opleiding, zijn opgegroeid in
kleine plaatsen in Overijssel en
Gelderland en voelen zich thuis in
de knusheid van de Amersfoortse
binnenstad. Leontien: “Toen ik in
dit straatje ons huisje zag, was ik
gelijk verkocht en dacht: we gaan
wonen in een openluchtmuseum!”
Heel romantisch spraken ze ooit af in La
Scala op de Hof. Leontien was verrast
hoe gaaf de historische binnenstad
van Amersfoort is. Jan: “We houden
ook erg van de bosrijke omgeving. In
de weekenden gaan we regelmatig
moutainbiken of wandelen in Den Treek
en de Soesterduinen.”

Eerste kind

De twee verwachten hun eerste kind.
Jan: “De binnenstad van Amersfoort is
een prima plek voor kinderen om op te
groeien. Ik wil echter mijn kind genoeg
kunnen zien en dat gaat lastig met de
vele uren die ik maak als arts. Daarom
overwegen we al een tijdje om te verhuizen
naar Deventer, waar ik werk.” Leontien:
“Als aanstaande moeder zie ik hoeveel
je nu al moet regelen voor onze kleine,
zoals kinderdagverblijf, het babykamertje
en basisschoolkeuze. En als de woonplaats
nog onzeker is…het is wel een dilemma.”
Jan: “We zijn er nog niet uit, eerst maar
de baby ter wereld laten komen.”
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“Ik pleit voor
kippenhokken in
de Plus naast het
vleesvak. Je zult zien
hoe snel er vega
wordt gegeten!”
Duurzaam leven

Of ze in Amersfoort blijven of niet,
ideeën voor de binnenstad heeft Leontien
volop. “Meer groen! Meer bomen op de
Hof, meer gevel- en verticale tuintjes
en nog meer water. Als duurzaamheidswetenschapper denk ik hier graag over
na. Het GFT kan worden opgehaald in
de binnenstad, dat is nu een gemiste
kans.” Ook in hun persoonlijke leven
speelt duurzaamheid een grote rol.
“We eten voornamelijk vegetarisch. We
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proberen zo CO2 neutraal mogelijk te
reizen, vooral met de trein en de fiets.
Afgelopen weekend treinden we nog naar
Stockholm heen en weer. Vliegen binnen
Europa, dat kan eigenlijk echt niet meer.”
Jan: “Ik vind het té gek dat mensen niet
meer doordrongen zijn van het feit dat
kipnuggets van een levende kip komen.
Ik pleit voor kippenhokken in de PLUS
naast het vleesvak. Je zult zien hoe snel
de kip wordt geknuffeld en er vega wordt
gegeten.”

@bbnamersfoort en www.bbn-amersfoort.nl
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HERKANSING GEVELTUINEN BINNENSTAD
Tekst en foto: Johan Riemersma

Na de geslaagde geveltuinendag 25 mei vorig jaar (75
geveltuinen erbij, 6000 klinkers eruit) gaven veel bewoners
aan dat ze ook wel zo’n tuintje hadden gewild. Daarom heeft
de gemeente besloten in mei dit jaar nog een ronde geveltuinen
binnenstad mogelijk te maken.
Er zijn al 60 vooraanmeldingen. Heb je ook belangstelling? Meld
je dan voor 1 april aan op www.lekkerinjetuin.nl/geveltuinen

Verticaal groen

De BBN-werkgroep Groen wil ook verticaal groen bevorderen.
Op die manier dragen kale muren door verticaal groen bij aan
de groendoelstellingen. Laat ons via info@bbn-amersfoort.nl
weten of je plaatsen weet waar dat eventueel mogelijk is. Dat
hoeft dus niet de eigen gevel te zijn.

De Johanneskerk: Een moderne kerk in de oude kern

Tekst en foto: Kees Larooij

De binnenstad
kent veel
kerkgebouwen
die al eeuwen
oud zijn en die
mede daarom
de aandacht
trekken. Veel
nieuwere kerken
zijn gebouwd in de
wijken om de kern
van Amersfoort
heen, maar er
zijn er ook in het
centrum zoals de
Johanneskerk op
de hoek van de
Molenstraat en de
Westsingel.

De Johanneskerk is uit 1963, dus nog geen
zestig jaar oud. De kerk is een voorbeeld
van de functionalistische architectuur uit
de jaren zestig van de vorige eeuw. Deze
stroming vond dat de functie van het
gebouw de constructie en uiterlijk dient
te bepalen. Schoonheid is geen doel op
zich. In het oog springen de klokkentoren
aan de zijde van de Molenstraat die als
een schiereiland aan de kerk verbonden
is en de monumentale trap aan de kant
van de Westsingel.
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Gemeenschap van drie kerken

De kerk werd gebouwd voor de Vereniging
van Vrijzinnig Hervormden, die nu de
Vereniging van Vrijzinnige Protestanten
heet. Inmiddels bestaat de gemeenschap
van de Johanneskerk uit drie stromingen.
De
Vrijzinnig
Protestanten,
de
Remonstrantse Broederschap en de
Doopsgezinden vormen samen voor
iedereen uit Amersfoort en omgeving
een gemeenschap waarin de zoektocht
naar geloof, hoop en liefde centraal staat.

@BBN033, volg ons op

Johannesmaaltijd

De kerk organiseert, naast de zondagse
kerkdienst, veel activiteiten waaronder de
Johannesmaaltijd. Deze wordt gehouden
op de eerste vrijdag van de maand voor
iedereen uit Amersfoort en biedt naast
een eenvoudige maaltijd, gezelschap
en een goed gesprek. Soms volgt na de
maaltijd nog een aanvullende activiteit.

@bbnamersfoort en www.bbn-amersfoort.nl

ONTWIKKELINGEN RONDOM DE ZONNEHOF

Warmtescans
in de wacht

Tekst: Werkgroep Openbare Ruimte, Foto: Johan Riemersma, Luchtfoto: Google

Tekst: Peter Veeling

Er staan nog 17 mensen op de
wachtlijst voor een warmtescan.
Helaas werkt het weer tot nu
toe niet erg mee. Het wachten
is op droge, rustige avonden
met de temperatuur onder het
vriespunt. Mocht het niet meer
lukken, dan moeten we wachten
op de volgende winter.

Het college van B&W heeft een supervisor aangesteld om vier ontwikkelaars met
de neuzen één kant op te krijgen in de wijk Zonnehof, rondom park Zonnehof. De
werkgroep Openbare Ruimte volgt dit proces met enige zorg, vanwege dreigende
hoogbouw nabij het historische, beschermde stadsgezicht. Maar ook letten wij op
mobiliteit en parkeren en groen en levendigheid op straatniveau.
Waar het om gaat:
-	Herontwikkeling Suncourt (voorheen Runmolen, Zonnehof 17-39) tot woningen,
in samenspraak met Utrechtseweg 8 (ING) en Zonnehof 40-44.
-	Transformatie en/of het aanbrengen van een of meerdere nieuwe bouwlagen
(optopping) Utrechtseweg 6 (Life City) in samenspraak met Utrechtseweg 8 (ING)
en Zonnehof 40-44.
-	Transformatie dan wel sloop- en nieuwbouw van het vroegere SNS-gebouw
(Utrechtseweg 1), voor woningen en horeca op de begane grond.
-	
Invulling geven aan bebouwing Utrechtseweg 2-4 (Boeddha-terrein/
parkeerplaats). Dit perceel is onlangs aangekocht door de eigenaar van het
vroegere SNS-gebouw.
We houden u op de hoogte.

Zonnedak Vlinderslag kan (bijna) van start
Tekst: Peter Veeling, foto: Maria Godfrida - Pixabay

De coöperatie Zon Op Amersfoort heeft niet stilgezeten. Er zijn
gesprekken gevoerd met Stichting Meerkring, eigenaar van het
dak van Kindcentrum Vlinderslag. Deze gesprekken, die positief
zijn, gaan over de locatie-overeenkomst waarin voor een periode
van zo’n 15 jaar de rechten en plichten over en weer worden
vastgelegd. We hopen dat met een maand of zo de overeenkomst
kan worden ondertekend.
Inmiddels is er een aantal zonnepanelen-installateurs benaderd
over dit project. Zon op Amersfoort heeft er drie geselecteerd
en gevraagd om een offerte uit te brengen. Zodra de keuze op
een installateur is gevallen, hebben we de financiën goed op
een rijtje. Zeker omdat er dan ook een offerte van Stedin ligt
voor een aansluiting op het electriciteitsnet.
Met die financiële gegevens kan het bestuur van Zon op Amersfoort
de prijs van een certificaat vaststellen. Dan wordt de inschrijving
op de certificaten geopend. Iedereen die zich heeft ingeschreven
als belangstellende wordt ruim van tevoren op de hoogte gebracht
via email en de website www.zonopamersfoort.nl.
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Agenda

Zoekplaatje
Een nieuw zoekplaatje

elke donderdag Stilte/avondgebed | OudKatholieke kerk | ’t Zand | 19.00 uur
elke vrijdag

Mail het antwoord voor 14 april 2020
naar info@bbn-amersfoort.nl o.v.v.
BBN Nieuws zoekplaatje. Onder de
goede inzenders verloten we koffie
met gebak Bij Hein aan de Kortegracht.

15 mrt. -13 sept. Spakenburgse Diva’s
Mondriaanhuis

Het bord van het zoekplaatje in
het BBN Nieuws 136 hangt op de
Koppelpoort, bij de Volmolen. Velen
van jullie hadden dit goed en de
winnaar heeft inmiddels de prijs
ontvangen.

Slechte waterkwaliteit: urban myth of realiteit?

Eric Wagener van de Oudheidkundige
Vereniging Flehite legt uit: “Aan
het Spui zat onder andere de
wolverwerking. Daar werd urine voor
gebruikt, maar om de wol te bleken/
verven was meer chemie nodig. Ook
kwam de Hellegracht daar ergens uit.
Aan deze gracht zaten waarschijnlijk
alle leerlooiers, die ook veel troep
gebruikten. Het Spui werd bewust
gebruikt, omdat daar het water
Amersfoort verlaat en het water van

Goeie Buren ontmoetingstafel
Lieve Vrouw | 10.30 uur

elke 4e zondag Huisbereide lekkernijen en
een mini-concert | Het Seminarie

Oplossing zoekplaatje nieuwsbrief 136

Een tijdje geleden vroeg ik een visser bij de
Koppelpoort of hij weleens wat ving. Jawel,
was het antwoord, maar dat ‘spul’ gooide
hij allemaal terug. De reden hiervoor:
de bodem van Amersfoorts wateren zou
zijn verontreinigd door de grootschalige
textielindustrie in het verleden.

Pubquiz | Lobbes | Hof | 20.30 uur

elke woensdag Buurtkamer binnenstad
via steeg tussen
Appelmarkt 9 en 10, 10.00 uur

Waar is deze entree? Het antwoord
en een foto van de locatie komt in het
volgende BBN Nieuws!

Tekst: Agnes Witte, foto: Wietze Woudwijk

elke dinsdag

de Langegracht schoon moest blijven
voor onder andere het bierbrouwen.”

Weer schoon

Zijn de bodems dan nog steeds zo
vervuild? Het Waterschap Vallei en
Veluwe schrijft: “Het merendeel van de
Amersfoortse beken is de afgelopen jaren
gebaggerd of gesaneerd. Dat betekent dat
daarmee eventuele verontreinigingen
verwijderd zijn.”

Bewijs

Misschien valt het inderdaad wel mee met
de waterkwaliteit, want vissers melden
ook dat ze in de Eem voornamelijk snoek,
baars en snoekbaars vangen. Ja, ook zo’n
grote snoek als op deze foto. Helaas is
op deze foto de Koppelpoort niet te zien.
Heef iemand anders sluitender bewijs?
Wij horen het graag! U kunt uw foto
sturen naar info@bbn-amersfoort.nl.

17 maart

Seniorentafel
Lieve Vrouwekerkhof 3 | 10.30 uur

22 maart

Amersfoort City Trail
Binnenstad

t/m 29 maart

AU! | Musiom | Stadsring 137

4 en 18 april

Snuffelmarkt
Lieve Vrouwekerkhof

17 en 18 april

KunstKijkRoute
Binnenstad

21 april

Seniorentafel
Lieve Vrouwekerkhof 3 | 10.30 uur

24 apr. - 30 sept. Mondriaan en de Tweede
Wereldoorlog | Mondriaanhuis
26 april

Amersfoortse Koningsnacht

1 mei - 31 dec.

Verhalen verteld | Museum Flehite

2 en 16 mei

Snuffelmarkt
Lieve Vrouwekerkhof

5 mei

Interactieve Experience 75 jaar
bevrijding | Bibliotheek Eemhuis |
Eemplein

t/m 5 mei

Kunst uit Noord-Nederland
Museum Flehite

t/m 5 mei

Johan & Maurits – Van vriend
tot vijand | Museum Flehite

14 t/m 17 mei

Amersfoort Jazz | Binnenstad

t/m 17 mei

Tell me your story
Kunsthal KAdE | Eemplein 77

19 mei

Seniorentafel
Lieve Vrouwekerkhof 3 | 10.30 uur

t/m 29 mei

Amersfoort bevrijd, vreugde
& verdriet | Archief Eemland |
Eemplein 73

t/m 5 juli

To give the mundaine its
beautiful due I De vensterbank
van Bob Negryn | Bergstraat 32

Redactie
Ans van Dijk
Dagmar Wynants (vormgeving)
Hans Wels
Johan Riemersma
Kees Larooij
Lisanne van de Weerdhof (eindredactie)
Peter Veeling

Contactgegevens BBN
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Post
E-mail
Web
Facebook

Teut 67, 3811 WN Amersfoort
info@bbn-amersfoort.nl
www.bbn-amersfoort.nl
www.facebook.com/bbn033

Twitter

@bbnamersfoort

